
  Ja Tev nav stratēģijas, Tev 

nav nākotnes (nekā)! 
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Stratēģija ir ilgtermiņa plāns 

vai programma, kurā definēts 

mērķis, tā sasniegšanas 

posmi un mehānisms.  

 Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds 

  Olga Veilande                         2011.gada 9.septembrī 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Pl%C4%81ns&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Programma
http://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%93r%C4%B7is


  Stratēģijas uzdevums ir palīdzēt 

organizācijām sasniegt un izmantot 

savu konkurētspējīgo priekšrocību 
 

  Stratēģija var palielināt veiksmes 

un samazināt neveiksmīgas 

darbības varbūtību. 
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 Vai jūs esat  

 konkurenti?  
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Neatkarīgi no tā, cik liela ir jūsu NVO, 

jums katru dienu ir jāpozicionē jūs NVO 

misija un jāmobilizē jūsu atbalstītāji 



stratēģija 



Atcerieties! 

Ja krēsla kājas 

nebūs vienādas, 

tad jums būs 

grūti ilgstoši 

nosēdēt uz šī 

krēsla! 



“Cilvēku” kāja: 

Šie ir cilvēki, par 

kuriem rūpējaties 

jūs un kuri rūpējas 

par jums 

 



Misijas kāja: 
 

Šī kāja prezentē to, 

ko jūsu NVO faktiski 

dara UN kādā veidā 

jūs par to pastāstat 

tiem, kam tas 

interesē 



Infrastrukūras kāja: 

Iekšējās procedūras (procesi), kas veicina jūsu 

darbinieku, brīvprātīgo, donoru un kopienu 

atbalstītāju sadarbību jūsu NVO misijas 

īstenošanā 



Cilvēki: 

 

 

 

 

Jums no ‘visiem’ ir jāidentificē tie, kas 

ir jūsu mērķa auditorija 
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1) Cilvēki, kuriem ir 

nepieciešamas jūsu 

programmas un 

pakalpojumi: 

‘klienti’ 

‘klientu’ ģimenes 

un viņu draugi 

 kopienas 

sabiedrotie, kas bieži 

rekomendē jūsu 

programmas un 

pakalpojumus jūsu 

mērķa auditorijai 
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2) Cilvēki, kuri ar 

resursiem atbalsta jūsu 

programmas un 

pakalpojumus: 
 

 Brīvprātīgie 

 Mecenāti (ziedotāji) 

 Fondi 

 Mēdiji 

 Kopienu partneri, kas 

palīdz ‘atvērt durvis’ 

un/vai sadarbojas ar 

mums 

Cilvēku grupas: 



ATCERIETIES: 
 

 Mēs NEGRIBAM     

   visus 
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Pēc viņu identificēšanas mēs viņus 

sagrupējam: 
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Kad mēs esam apzinājuši kas VIŅI ir, 

mums ir jāizdomā, kā viņus sasniegt. 

 

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds 

Jautājums ir:  

kā ar viņiem sazināties? 



Mums ir vairākas iespējas: 
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1) Izstāsties saviem atbalstītājiem kaut ko 

nozīmīgu, lai jūsu NVO misija jūsu 

atbalstītājiem būtu ‘taustāma’ un 

saprotama – IZSTĀSTIET SAVU 

STĀSTU/UZTAISIET FOTO STĀSTU 

2) Izvēlieties to saziņas veidu, kurš 

vislabāk der jums ... un viņiem 

 

 



ATCERIETIES: 
 

Mēs runājam par mūsu mērķa auditoriju un tai 

piemērotu saziņas līdzekļi! 
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 Kur iegūt papildu 

informāciju?  
 

www.iniciativa.lv  

Tālrunis + 371 67316963 

Elizabetes iela 45/47-506. kab., 

Rīga, LV 1010 
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